
Vandfiltrering og behandling

Okkerfilter

Kalkfilter

Blødgøring

Omvendt Osmose

Ultrafiltrering

Filterkander



2 +45 70 40 42 22  info@filter-online.com  www.filter-online.com

Model Smile A5
Smile A5 

MG
Provance 

B5
Prestige 

B5

Filter Kapacitet: (Filtreret vand) 1,6L 1,6L 2,1L 2,8L

U-filtreret vand-beholder kapacitet 1L 1L 1,2L 1,7L

Filtrereings-hastighed 3-10min 3-10min 3-10min 3-10min

Låg-type flip-top flip-top flip-top slider

Udskiftnings filter patron A5 A5 MG B5 B5

Kompatibel filter patron A5 A5 A5, B5 B5, B6

Filter levetid (L) 170L 170L 300L 300L

Nem og Hurtig Filtrering af Vand

Let og kompakt Aquaphor filterkande er din første 
skridt mod at leve med rent og velsmagende 
drikkevand.  

Et bredt udvalg af farver og former gør det muligt at 
finde en kande der passer ind i ethvert interiørdesign 
og opfylde forskellige behov for vandforbrug. 

Mindre kander har en totalkapacitet på 2,5 liter og 
passer ind i køleskabsdøren mens større modeller  
indeholder op til 4,2 liter og passer til en familie. 
Filterpatronerne kan rense 170 til 350 liter vand 
afhængig af modellen og skiftes på kort tid.

Filterkander

Fordele

• Bedre smag af drikkevand, te og kaffe 
Reducerer smag og lugt fra ledningsvand og filtrerer sediment og andre synlige forureninger til klart vand.

• Mulighed for fjernelse af kalk med den specielle B6 kalkfilterpatron. 

• Enkel og nem at bruge. 
Filterkander er intuitive og enkle at bruge; Fyld blot med vand fra hanen og lad det løbe gennem filterpatronen. 
Kanden kommer klar til brug med filterpatron inkluderet.

• Sikker og miljøvenlig. 
Filterkander er lavet af sikre BPA-fri materialer. Mens du bruger dette system i stedet for flaskevand, reducerer 
plastaffald, skal kanden og filterpatronerne genbruges, når de er slidt.

Brita Udskiftnings patroner

Hvis du har en Brita filter kande - kan vi også tilbyde 
udskiftningspatroner. 
Universelle udskiftningsfilterpatroner til filterkander 
af ledende producenter. Forbedrer smag og lugt af 
drikkevand. Fjerner urenheder, resterende klor, 
bly, organiske forbindelser og andre forurenende stoffer 
som forekommer i ledningsvand.
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Filter-online tilbyder et bredt udvalg af 
filteringsprodukter til vand. Vi har lager i Danmark, 
og herfra distribuerer vi alle vores produkter til 
Skandinavien og resten af verden. 

Filter-online tilbyder høj kvalitet, kreativitet og 
unikke produkter. Vi leverer løsninger som matcher 
kundernes behov, og sikre den bedste vandkvalitet. 

Besøg www.filter-online.com og se vores udvalg.


